RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, farnosť Povýšenia sv. Kríža, Mníšek nad Hnilcom
adm. farnosti: Mgr.Marián Lukáč; mobil: 0905418047; telefon: 053/4896105; mnisek.n.hnilcom@fara.sk / lukamarrv@gmail.com

Excurrendo - farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Smolnícka Huta

Farské oznamy – Trinásta nedeľa cez rok
Júl 2018
Úmysly apoštolátu modlitby:
Evanjelizačný: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.
Úmysel KBS: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.

Diecézne úmysly modlitieb:
„Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“
Deň
Pondelok:
2.7. 2018

Formulár sv. omše
Návšteva Panny Márie,
sviatok

Miesto slávenia

Čas slúženia

Úmysel sv. omše

Mníšek nad Hnilcom
Smolnícka Huta

Utorok:
3.7. 2018

sv. Tomáš, apoštol,
sviatok

Streda:
4.7. 2018

Féria cez rok

Štvrtok:
5.7. 2018

Slávnosť sv. Cyrila
a Metoda, slovanských
vierozvestov
Prvý štvrtok mesiaca

Mníšek nad Hnilcom

Večer o 18.00 hodine

Smolnícka Huta

Večer o 17.00 hodine

Mníšek nad Hnilcom

Večer o 18.00 hodine

Za obrátenie zo
závislosti

Za obrátenie zo
závislosti

Smolnícka Huta

Piatok:
6.7. 2018

Sobota:
7.7. 2018

Féria cez rok
Prvý piatok mesiaca

Féria cez rok
Prvá sobota mesiaca

Mníšek nad Hnilcom

o 8.30 hodine

Smolnícka Huta

o 10.00 hodine

Mníšek nad Hnilcom

Večer o 17.00 hodine

Smolnícka Huta

Večer o 16.00 hodine

Mníšek nad Hnilcom

o 7.30 hodine

Za obrátenie zo
závislosti

Mníšek nad Hnilcom

o 8.30 hodine

Za uzdravenie
spolubrata

Smolnícka Huta

o 10.00 hodine

Za obrátenie zo
závislosti

Smolnícka Huta
Nedeľa:
8.7. 2018

14. nedeľa cez rok



Upratovanie: Vďaka za upratanie kostola. Tento týždeň poprosíme o upratovanie veriacich z ulice Nová Huta.



Kancelária v Smolníckej Hute: Do kancelárie budem chodiť každú stredu, okrem rekolekčnej stredy a to
v čase od 8.00 do 10.00 hodiny. Využite tento čas na vybavovanie všetkých záležitostí, čo sa týka hlavne
výpisov z matrík, keďže matriky ani iné dokumenty nebudem nosiť do Mníška. Kancelária bude fungovať
v pastoračnom centre.



Zapisovanie sv.omší: Ak potrebujete zapísať sv. omše, môžete to spraviť v kancelárii, alebo pred sv. omšami.
Sv. omše nahlasujte len mne!



Spovedanie: Keďže je prvopiatkový týždeň, využite na spoveď dni keď tu bude sv. omša a to pol hodinu pred
sv. omšou, a nie iba na prvý piatok, pretože v piatok mám po vás sv. omšu aj v Mníšku. V nedele spovedať
nebudem.



Spovedanie chorých: Ak je záujem, treba mi nahlásiť chorých alebo starých, ktorých by som chodil spovedať
k prvému piatku.

* Žiadatelia o odslúženie sv. omší súhlasili so zverejnením mien v danom tvare v zmysle smernice o Ochrane osobných údajov EÚ.
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Konferencia biskupov Slovenska, gdpr.kbs.sk

